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सपंादकीय 

 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

यद्गर्भोपनिषद्वदे्य ंगर्भास्य स्वात्मबोिकम ्। 

शरीरापह्िवानत्सद्ध ंस्वमात्र ंकलय ेिररम ्॥ 

जो या गर्भोपनिषदाद्वारे जाणूि घेण्यास योग्य, गर्भााचा आत्मबोिक असललेा, शरीराच्या 

िाशािंतर स्वयं नसद्ध िोणारा, कैवल्यस्वरूप िरी त्यास मी जाणूि घेतो. 

ि े उपनिषद ५ खंडात्मक असूि र्भौनतक शरीराचे वणाि यात आि.े गर्भोत्पत्तीनवषयी 

सनवस्तर मानिती उपलब्ि आि.े १०७ ममास्थािे, १८० सांिे इत्यादी सवाांचे वणाि आढळूि येते. 

गर्भाात आलेला जीव ब्रह्माचे ध्याि करूि मकु्त िोण्याचा नवचार करत असतो पण जन्म 

झाल्याबरोबर वैष्णवी वायूस्पशाामुळे शुर्भ-अशरु्भ कािीच त्याला आठवत अििी आनण तो जीव 

या जन्ममृत्युच्या संसारचक्रात फिरू लागतो. गर्भााच्या अत्यंत सूक्ष्म िालचालींचे वणाि ि ेया 

उपनिषदाचे वैनशष्य आि.े 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्य केल ेत्याबद्दल 

मी त्यांचा नवशेष आर्भारी आि.े वाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रनसद्ध  उपनिषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

गणशे चतथुी, ५ सप्टेंबर २०१६ 
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गर्भोपनिषत ् 

--------------------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

यद्गर्भोपनिषद्वदे्य ंगर्भभस्य स्वात्मबोधकम ्। 

शरीरापह्िवानत्िद्ध ंस्वमात्र ंकलय ेहररम ्॥ 

जो या गर्भोपनिषदाद्वारे जाणूि घेण्याि योग्य, गर्भाभचा आत्मबोधक अिललेा, शरीराच्या 

िाशािंतर स्वयं निद्ध होणारा, कैवल्यस्वरूप हरी त्याि मी जाणूि घेतो. 

॥ शानततपाठः ॥ 

ॐ िह िाववत ु। िह िौ र्भिुकु्त । िह वीय ंकरवावह ै। तजेनस्विावधीतमस्त ुमा नवनद्वषावह ै॥ 

ॐ शानततः शानततः शानततः ॥ 

ह ेपरमेश्वरा ! बरोबर अिलले्या आमहां दोघांचे (गुरु व नशष्य यांचे) रक्षण करावे. बरोबर 

अिलले्या आमहां दोघांचे पालि करावे. आमही दोघांिी बरोबरीिे पराक्रम करावा. आमचे 

अध्ययि तेजस्वी होवो आनण आमहां दोघांमध्य ेकधीही नवद्वषेाची र्भाविा निमाभण होऊ िये. 

========== 

ॐ पञ्चात्मकं पञ्चि ुवतभमाि ंषडाश्रय ंषड्गणुयोगयकु्तम ्। 

तत्िप्तधातनुत्रमल ंनद्वयोनि ंचतुर्वभधाहारमय ंशरीरं र्भवनत । 

पंचात्मक, पाचामंध्ये अिलले,े िहा आश्रायांिी युक्त, िहा गुणांच्या योगािे युक्त, िात 

धातंूपािूि निर्मभत, तीि मलांिी दनुषत दोि योिीिी युक्त, चार प्रकारच्या आहारािे पोषण केल े

जाणारे ह ेशरीर आह.े 

पञ्चात्मकनमनत कस्मात ्पनृिव्यापस्तजेो-वायरुाकाशनमनत । 

(शरीर ) पंचात्मक कि ेआह े? पृथ्वी, जल, तेज, वायू, आकाश यामुळे शरीर पंचात्मक आह.े 

अनस्मतपञ्चात्मके शरीरे का पनृिवी का आपः ककं तेजः को वायःु ककमाकाशम ्। 

मग या शरीरात पृथ्वी काय आह े? जल काय आह े? तेज काय आह े? वायू काय आह े 

आनण आकाश काय आह े? 
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इत्यनस्मतपञ्चात्मके शरीरे तत्र यत्करठि ंिा पनृिवी यद्द्रव ंता आपो यदषु्ण ंतत्तजेो यत्िञ्चरनत ि 

वायुः यत्िनुषरं तदाकाशनमत्यचु्यत े। 

या शरीरात जे कठीण तत्त्व आह,े ती पथृ्वी आह.े जे द्रव आह,े ते जल आह.े जे उष्ण आह,े 

ते तेज आह.े जो शरीरर्भर िंचार करतो, तो वायू आह ेआनण जी पोकळी आह,े ते आकाश आह,े 

अिे महणतात. 

तत्र पनृिवी िाम धारण ेआपः नपण्डीकरण े। 

तेजः प्रकाशि ेवायगुभमि ेआकाशमवकाशप्रदाि े। 

त्यातही पृथ्वी धारण करते, जल एकनत्रत करते, तेज प्रकानशत करते, वायू (अवयवांिा) 

यिास्िाि नस्िर करतो, आकाश अवकाश (पोकळी) प्रदाि करत.े 

पिृक् श्रोत्र ेशब्दोपलब्धौ त्वक् स्पश ेचक्षषुी रूप े। 

नजह्वा रिि ेिानिकाऽऽघ्राण ेउपस्िश्चाितदपेािमतु्िग ेबदु्धध्या बधु्यनत मििा िकंल्पयनत वाचा 

वदनत । 

तर यानशवाय काि शब्दग्रहण करण,े त्वचा स्पशभ करणे, डोळे पाहण,े जीर्भ रिग्रहण, िाक 

वाि घेण,े उपस्ि आिंद घेणे, पाय ूमलोत्िजभि करणे ह ेकायभ चालतात. 

षडाश्रयनमनत कस्मात ्। मधरुामललवणनतक्तकटुकषायरिानतवतदते । 

(शरीर) िहा आश्रयांिी िंपन्न किे बरे आह े? गोड, आंबट, खारट, नतखट, कडू, तुरट या 

िहा रिामुळे षडाश्रय आह.े 

षड्जषभर्भगातधारमध्यमपञ्चमधवैतनिषादाश्चनेत । इष्टानिष्टशब्दिजं्ाः प्रनणधािाद्दशनवधा र्भवनतत 

॥ १ ॥ 

षडज, ऋषर्भ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद (िा-रे-ग-म-प-ध-नि) ह ेिात स्वर 

तिेच इष्ट, अनिष्ट आनण प्रणव इत्यादी शब्द नमळवूि दहा प्रकारचे शब्द (स्वर) बितात. (१) 

शकु्लो रक्तः कृष्णो धमू्रः पीतः कनपलः पाण्डुर इनत । 

यानशवाय पांढरा, लाल, काळा, धूरकट, नपवळा, तांबूि आनण पांढरट अि ेिात रंग आहते. 
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िप्तधातकुनमनत कस्मात ्यदा दवेदत्तस्य द्रव्याकदनवषया जायतत े। परस्परं िौमयगणुत्वात ्

षनड्वधो रिो रिाच्छोनणत ंशोनणतातमािं ंमािंातमदेो मदेिः स्नायवः स्नाव्नोऽस्िीतयनस्िभ्यो मज्जा 

मज्ज्ज्ः शकंु्र । 

(शरीर) िप्तधातंूपािूि किे बिल े आह े ? जि े दवेदत्त िामक व्यक्तीशी द्रव्य इत्यादी 

र्भोग्यनवषय जोडले जातात, तेव्हा परस्पर अिुकूलतेमुळे षड्रि पदािभ प्राप्त होतात, ज्ज्यापािूि रि 

बितो. रिापािूि रक्त, रक्तापािूि मांि, मांिापािूि मेद (चरबी) मदेापािूि अस्िी (हाड)े, 

हाडांपािूि मज्जा आनण मज्जापािूि शुक्र ह ेिात धातू उत्पन्न होतात. 

शकु्रशोनणतियंोगादावतभत ेगर्भो हृकद व्यवस्िा ंियनत । हृदयऽेततराननः अननस्िाि ेनपत्त ं

नपत्तस्िाि ेवायुः वायसु्िाि ेहृदय ंप्राजापत्यात्क्रमात ्॥ २ ॥ 

शुक्र-शोनणत यांच्या िंयोगातूि गर्भभ निमाभण होतो. ( ह े िवभ धातू ) हृदयात राहतात. 

हृदयात अंतरानी उत्पन्न होतो, अननस्िािी नपत्त, नपत्तास्िािी वायू आनण वायूपािूि हृदयाची 

उत्पनत्तक्रमािे निर्मभती होते. (२) 

ऋतकुाल ेिमप्रयोगादकेरात्रोनषत ंकनलल ंर्भवनत िप्तरात्रोनषत ंबदु्धबुद ंर्भवनत अधभमािाभ्यततरेण 

नपण्डो र्भवनत । मािाभ्यततरेण करठिो र्भवनत । मािद्वयिे नशरः िमपद्यत ेमाित्रयणे पादप्रवशेो 

र्भवनत । 

ऋतुकाळी योग्यप्रकारे गर्भाभधािािे एका रात्रीत (शुक्र-शोनणतापािूि) कलील (गर्भभ) 

बितो. िात रात्रीत त्याचा बुडबुडा बितो. अध्याभ मनहतयािी नपंड (गोळा) बितो. एक मनहतयािी 

तो (गोळा) कठीण होतो. दिुऱ्या मनहतयात मस्तक बिते. नतिऱ्या मनहतयात पाय बितात. 

अि चतिु ेमाि ेगलु्फजठरकरटप्रदशेा र्भवनतत । पञ्चम ेमाि ेपषृ्ठवशंो र्भवनत । षष्ठ ेमाि े

मखुिानिकानक्षश्रोत्रानण र्भवनतत । िप्तम ेमाि ेजीविे ियंकु्तो र्भवनत । अष्टम ेमाि े

िवभलक्षणिमपणूो र्भवनत । 

त्यािंतर चवथ्या मनहतयात हातापायांची बोटे, जठर, कंबर बिते. पाचव्या मनहतयात 

पाठीचा कणा बितो. िहाव्या मनहतयात मुख, िाक, डोळे, काि बितात. आठव्या मनहतयात पूणभ 

गर्भभ तयार होतो. 
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नपत ूरेतोऽनतररक्तात ्परुुषो र्भवनत । मातःु रेतोऽनतररक्तानत्ियो 

र्भवतत्यरु्भयोबीजतलु्यत्वान्नपुिंको र्भवनत । व्याकुनलतम-ििोऽतधाः खञ्ाः कुब्जा वामिा र्भवनतत 

। अतयोतयवायपुररपीनडतशकु्रद्वधै्याकिधा तिःु स्यात्ततो यगु्माः प्रजायतत े। 

नपत्याच्या शुक्राच्या आनधक्यामुळे पुत्र होतो. मातेच्या रक्ताच्या आनधक्यामुळे कतया 

िंतती होते. तिेच दोघांच्या बीजाच्या िमाितेमुळे िपुंिक िंतती होते. व्याकुळमिािे िमागम 

केल्यामुळे अंध, कुबडी, नवकलांग, बुटकी िंतती होते. परस्पर वायूच्या िघंषाभिे शुक्र दोि र्भागात 

नवर्भक्त होऊि जुळी िंतती होते. 

प्रञ्चात्मकः िमिभः पञ्चानत्मका चजेिा बनुद्धगभतधरिाकद-ज्ािाक्षराक्षरमोङ्कारं नचततयतीनत 

तदतेदकेाक्षरं ज्ात्वाऽष्टौ प्रकृतयः षोडश नवकाराः शरीरे तस्यवै दनेहिः । 

पंचर्भूतात्मक शरीर िमिभ झाल्यावर चेतिा, पंच ज्ािेंकद्रयात्मक बुद्धी निमाभण होते. नतच्या 

िहायािे गंध, रि इत्यादींचे ज्ाि होते. अनविाशी अक्षर ॐकाराचे नचंति करतो, तेव्हा या 

एकाक्षराि जाणूि त्या चेतिाच्या शरीरात आठ प्रकृती (प्रकृती-महत-अहकंार-पाच ततमात्रा ) 

आनण १६ नवकार (५ ज्ािेंकद्रये, ५ कमेंकद्रय,े ५ स्िूल महार्भूत व मि) उत्पन्न होतात. 

अि मात्राऽनशतपीतिाडीितू्रगतिे प्राण आप्यायत े। अि िवम ेमानि िवभलक्षणज्ािकरणिमपणूो 

र्भवनत । पवूभजातीः स्मरनत । शरु्भाशरु्भ ंच कमभ नवतदनत ॥ ३ ॥ 

त्यािंतर मातेिे खाल्लले,े प्यायलले ेिाळेच्या द्वारे गर्भाभत पोहोचूि प्राण पररपुष्ट होतो. 

त्यािंतर (गर्भभ) िवव्या मनहतयात िवभ लक्षणांिी िंपूणभ होतो. तेव्हा त्याि पुिजभतम आठवतो. 

चांगले-वाईट, शरु्भ-अशरु्भ कमभ िमोर येते, (महणजेच)त्याि ते प्राप्त होते. (३) 

पवूभयोनििहस्रानण दषृ््वा चवै ततो मया । आहारा नवनवधा र्भकु्ताः पीताः िािानवधाः स्तिाः । 

जातश्चवै मतृश्चवै जतम चवै पिुः पिुः । अहो दःुखोदधौ मनः ि पश्यानम प्रनतकक्रयाम ्। यतमया 

पररजिस्याि ेकृत ंकमभ शरु्भाशरु्भम ्। एकाकी तिे दह्यऽेह ंगतास्त ेफलर्भोनगिः । यकद योतया ं

प्रमञु्चानम िाङ््य ंयोग ंवा िमाश्रय े। 

(जीव नवचार करू लागतो की ) मी हजारो जतम पानहले आहते. नवनवध आहार घेतल े

आहते, अिेक योिीतील स्तिपाि केले आह.े मी वारंवार जतम आनण मृत्यू र्भोगल ेआहते. अहो! 

दःुखाच्या िमुद्रात पडलले्या मला तरणोपाय कदित िाही. आपल्या पररवारािाठी जी मी शरु्भ-

अशुर्भ कमे केली, ती आठवूि मी आज एकटा येि ेजळतो आह.े फळ र्भोगणारे तर निघूि गेल.े जर 

मी या योिीतूि मुक्त झालो (महणजे गर्भाभतूि बाहरे पडलो), तर मी िां्ययोग ककंवा योगमागाभचा 

आश्रय घेणार आह.े 
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अशरु्भक्षयकताभरं फलमनुक्तप्रदायकम ्। 

यकद योतयाः प्रमञु्चऽेह ंतत्प्रपद्य ेमहशे्वरम ्। 

जर योिीतूि मुक्त झालो, तर अशरु्भाचा िाश करणाऱ्या, मकु्ती रूपी फळ दणेाऱ्या 

महशे्वराि शरण जाईि. 

अशरु्भक्षयकताभरं फलमनुक्तप्रदायकम ्। 

यकद योतयाः प्रमञु्चऽेह ंध्याय ेब्रह्म ििातिम ्। 

जर योिीतूि मुक्त झालो, तर अशुर्भाचा िाश करणाऱ्या, मुक्ती रूपी फळ दणेाऱ्या ििाति 

ब्रह्माचे ध्याि करणार आह.े 

अि योनिद्वारं िमप्राप्तो यतत्रणे पीड्यमािो महता दःुखिे जातमात्रस्त ुवषै्णविे वायुिा िसं्पशृ्यत े

तदा ि स्मरनत जतममरणानि ि च कमभ शरु्भाशरु्भ ं ॥ ४ ॥ 

त्यािंतर तो (गर्भभ) योनिद्वाराशी पोहोचतो आनण योनिरूपी यतं्रात दाबला जाऊि अत्यंत 

मोठ्या कष्टािे जतम घेतो. पण जतमतः लगेचच वषै्णवी वायूच्या स्पशाभमळेु त्याला जतम, मरण 

आठवत िाहीत आनण शुर्भ-अशरु्भ कमेही आठवत िाहीत. (४) 

शरीरनमनत कस्मात ्। अनयो ह्यत्र नश्रयतत ेज्ािाननदभशभिाननः कोष्ठाननररनत । तत्र 

कोष्ठाननिाभमानशतपीतलहे्यचोष्य ंपचतीनत । दशभिानी रूपादीिा ंदशभि ंकरोनत । ज्ािाननः 

शरु्भाशरु्भ ंच कमभ नवतदनत । 

शरीर का महणतात ? कारण ज्ािानी, दशभिानी आनण जठरानी रूपात अनी यात राहतो. 

यात जठरानी जो खाल्ललेे, प्यायलेल,े चाटलले ेआनण शोषलले ेपचवतो. दशभिानी रूप ेदाखवतो. 

ज्ािानी शुर्भ-अशरु्भ कमे िमोर आणतो. 

तत्र त्रीनण स्िािानि र्भवनतत । मखु ेआवहिीय उदरे गाहभपत्यॊ हृकद दनक्षणाननः । 

अनीची शरीरात तीि स्िािे आहते- आहविीय अनी मखुात, गाहभपत्य अनी उदरात, 

दनक्षणानी हृदयात. 
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आत्मा यजमािो मिो ब्रह्मा लोर्भादयः पशवो धनृतदीक्षा िततोषश्च बदु्धीनतद्रयानण यज्पात्रानण 

कमनेतद्रयानण हवींनष नशरः कपाल ंकेशा दर्भाभ मखुमततवेकदः चतषु्कपाल ंनशरः षोडश 

पाश्वभदततोष्ठपटलानि । 

आत्मा यजमाि आह,े मि ब्रह्मा आह,े लोर्भ इत्यादी पशू आहते, कमेंकद्रय ेहनवद्रभव्य आहते, 

मस्तक कपाल (खापर), केि दर्भभ आनण मुख ही अतंवेकदका आह.े 

िप्तोत्तरं ममभशत ंिाशीनतकं िनतधशत ंििवकं स्नायशुत ंिप्त नशराशतानि पञ्च मज्जाशतानि 

अस्िीनि च ह व ैत्रीनण शतानि षनष्टश्चाधभचतस्रो रोमानण कोट्यो हृदय ंपलातयष्टौ द्वादश पलानि 

नजह्वा नपत्तप्रस्ि ंकफस्याढकं शकु्लकुडव ंमदेः प्रस्िौ द्वावनियत ंमतू्रपरुीषमाहारपररमाणात ्। 

१०७ ममभस्िािे, १८० िंधी (िांधे), १०९ स्नाय,ू ७०० नशरा आहते. ५०० मज्जा, ३६० 

हाड,े िाड ेचार कोटी रोमांगे, आठ तोळे हृदय, बारा तोळे जीर्भ, एक शेर नपत्त, अडीच शेर कफ, 

पावर्भर शुक्र, दोि शेर मदे (चरबी) यानशवाय आहाराच्या प्रमाणात मल, मूत्र अनियनमत अिते. 

 

पपै्पलाद ंमोक्षशाि ंपपै्पलाद ंमोक्षशाि ंपररिमाप्तनमनत ॥ 

ह ेनपप्पलाद ऋषींिी िांनगतलेल ेमोक्षशाि िमाप्त झाले, ह ेनपप्पलाद ऋषींिी िांनगतलेले 

मोक्षशाि िमाप्त झाल.े 

ॐ िहिाववत ु। िह िौ र्भिुकु्त । िह वीय ंकरवावह ै। तजेनस्विावधीतमस्त ु। मा नवनद्वषावह ै॥ 

ॐ शानततः शानततः शानततः || 

॥ इनत गर्भोपनिषत्िमाप्ता ॥ 

=================================================== 
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ह े उपनिषद ५ खंडात्मक असूि र्भौनिक शरीराचे वर्णि याि आहे. 

गर्भोत्पत्तीनवषयी सनवस्िर मानहिी उपलब्ध आह.े १०७ ममणस्थािे, १८० सांधे 

इत्यादी सवाांचे वर्णि आढळूि येिे. गर्भाणि आलेला जीव ब्रह्माचे ध्याि करूि मुक्त 

होण्याचा नवचार करि असिो पर् जन्म झाल्याबरोबर वैष्र्वी वायूस्पशाणमुळे शुर्भ-

अशुर्भ काहीच त्याला आठवि िाही आनर् िो जीव या जन्ममृत्युच्या संसारचक्राि 

फिरू लागिो. गर्भाणच्या अत्यंि सूक्ष्म हालचालींचे वर्णि ह ेया उपनिषदाचे वैनशष्य 

आह.े  

डॉ.िीलशे जोशी  

गर्शे चिथुी, ५ सप्टेंबर २०१६   

 

 

 

 

 

 

 

 


